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Abstrakt 

Název práce 

Porovnání energetického výdeje u jednolanových technik za použití různých 

způsobů navázání. 

Cíle 

Cílem práce bylo porovnání energetického výdeje výstupu po laně se zátěží 

pomocí kombinovaného a bederního úvazku.  

 

Metody  

V bakalářské práci bylo provedeno měření energetického výdeje pomocí 

přístroje CORTEX METALYZER® při výstupu po laně. V první části měření byli 

probandi testováni při výstupu po laně se zátěží při navázání za použití pouze 

sedacího úvazku, zatímco v druhé části měření prováděly testované osoby výstup 

po laně při navázání do kombinovaného úvazku, resp. kombinace sedacího a 

prsního úvazku. K porovnání výsledků byla využita kvalitativní analýza a T - test. 

 

Výsledky 

Na základě naměřených dat a následně provedeného t-testu nebyl zjištěn 

vypovídající rozdíl mezi hodnotami při výstupu se sedacím úvazkem a se sedacím 

úvazkem v kombinaci s prsním úvazkem. Po provedené kvalitativní analýze byl 

však zjištěn možný vztah mezi preferovanými sportovními aktivitami a výsledky 

měření, kdy osoby provozující aerobní aktivity dosáhly nižších hodnot 

energetického výdeje při výstupu po laně u druhého měření, tzn. výstupu po laně se 

zátěží při použití navázání do kombinovaného úvazku, zatímco osoby věnující se 

aerobně-anaerobním aktivitám prokázaly nižší energetický výdej u prvního měření, 

tzn. výstupu po laně se zátěží při navázání pouze do sedacího úvazku.  

     

Klíčová slova 

kombinovaný úvazek, bederní úvazek, energetický výdej, výstupy po laně  



Abstract 

Thesis title 

Comparison of energy output of one rope techniques using different types of 

ties.  

Aims  

The aim of this thesis is the comparison of energy output of rope climbing 

with load using full body harness and sit harness.  

 

Methods used 

In this thesis an energy output measurement is being carried out using 

CORTEX METALYZER® apparatus during rope climbing. In the first 

measurement probands were tested during rope climbing with load using sit harness 

only. In the second measurement probands were tested during rope climbing with 

load using full body harness (i.e combination of both sit and chest harnesses). To 

compare the results obtained, qualitative analysis a a T-test were used. 

 

The results 

Based on the data obtained and the T-test later performed, no significant 

difference was found between the measurement readings of sit harness climbing and 

full body harness climbing. According to the qualitative analysis performed, 

correlation was found out between preffered sport activities a the measurement 

results, wherein the persons doing aerobic activities showed lower readings of 

energy output during rope climbing in the second measurement during rope 

climbing with load using full body harness, whereas the persons doing aerobic-

anaerobic activities showed lower readings of energy output during rope climbing 

in the first measurement during rope climbing with load using sit harness only.  

     

Keywords 

Full body harness, sit harness, energy output, rope climbing.
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1 Úvod 

Moderní koncepce Armády České republiky (dále jen „AČR“) reflektuje 

současné potřeby Severoatlantické aliance, do které Česká republika vstoupila  12. 

března 1999, jako první z postkomunistických států. Tato koncepce upřednostňuje 

místo velkých vševojskových a na základě branné povinnosti založených armád 

menší dobře vycvičené profesionální jednotky. Tato uskupení by měla být schopna 

operovat na dnešních asymetrických bojištích v prakticky všech možných, a tedy i 

horských terénech (příkladem mohou být i operace v poměrně hornatém 

Afghánistánu, kde se účastní i AČR).  

V souvislosti s těmito, ale i dalšími požadavky (například ženijních nebo 

záchranných jednotek) vznikla v rámci tělovýchovné přípravy Armády České 

republiky část zvaná Speciální tělesná příprava zohledňující právě tyto potřeby. 

Součástí speciální tělesné přípravy je mimo mnoho dalších oborů činností i část 

zvaná Vojenské lezení. Cílem vojenského lezení je připravit vojenského 

profesionála na pohyb v členitém horském terénu a pohyb ve výškách. Z hlediska 

materiálního, vojenské lezení řeší co nejefektivnější využití horolezeckého 

materiálu a jeho použití spolu s využitím naučených lanových technik k zdolání 

překážek, popřípadě vyproštění nebo záchraně raněného.  

S těmito aspekty vojenského lezení souvisí i zvolená otázka této bakalářské 

práce. Já sám jsem se při několika zaměstnáních týkajících se výstupů po laně, ať 

již jako účastník nebo vedoucí zaměstnání setkal s otázkou, zda je vyšší energetický 

výdej při výstupu pouze s bederním úvazkem nebo s kombinovaným tedy bederním 

a prsním úvazkem. Tento jev tedy přímo souvisí s efektivitou výstupu, respektive 

s celkovým výdejem a únavou a tedy s následným pokračováním v další eventuálně 

bojové činnosti vojenského profesionála.  

Doufám, že vyřešením této otázky přispěji k zvýšení kvality výcviku ve 

vojenském lezení a tedy celkově ke zvýšení úrovně tělesné přípravy v podmínkách 

nejen Armády České republiky, ale i třeba ostatních bezpečnostních sborů.  
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2 Přehled literatury 

Zde se zaměříme na stručné shrnutí literatury, z které jsme vycházeli 

v teoretických východiscích bakalářské práce.  

2.1 Teoretické předpoklady 

V teoretických předpokladech jsme vycházeli především z Normativního 

výnosu Ministerstva obrany č. 12/2011 (dále jen „NVMO č.12/2011“). Dále pak 

z pomůcek řešící a upravující problematiku vojenského lezení v Armádě České 

republiky. 

2.2 Fyziologie a anatomie 

V této části jsme použili literaturu týkající se jak obecné anatomie a 

fyziologie, tak i specifik vycházejících z fyziologie zátěže. Byly to konkrétně 

publikace od Čiháka (2001), Kohlíkové (2004), Dylevského (2001) a Trojana 

(2003). Co se týče fyziologie zátěže, vycházeli jsme z Havlíčkové (2006) a 

z Hellera a Vodičky (2011). Ohledně biomechaniky a těžiště lidského těla jsme 

čerpali z Balatky (2002). 

2.3 Motorické předpoklady 

Zde jsme čerpali především z literatury zabývající se motorickými 

schopnostmi, konkrétně z Měkoty a Novosada (2005),  Měkoty a Cuberka (2007) a 

Periče, Dovalila (2010). 
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3 Teoretická východiska práce 

V následujících kapitolách se pokusíme nastínit teoretické aspekty ovlivňující 

energetický výdej při výstupech po laně jak v rovině normativní, tedy v aktech 

upravující výcvik tělesné přípravy v Armádě České republiky, tak v rovině 

biomedicínské (anatomické a fyziologické předpoklady práce).  

3.1 Teoretické předpoklady 

Zde se budeme věnovat především normativním aktům upravujícím výcvik 

vojenského lezení, pod které patří i výstupy po laně a zařazením tohoto 

tělocvičného úkonu do systému služební tělovýchovy.  

3.1.1 Vojenská tělesná příprava  

Služební tělesná výchova jako celek, pod který spadá i vojenské lezení jako 

součást speciální tělesné přípravy je charakterizována v NVMO č. 12/2011 

následovně: 

1. Služební tělesná výchova je řízená tělovýchovná činnost vojáků z povolání 

(dále jen „voják“), která se uskutečňuje ve stanovené době v určených prostorech.  

2. Cílem služební tělesné výchovy je pedagogicky řízeným procesem 

zabezpečit tělesnou připravenost vojáků k řádnému plnění úkolů, které vyplývají z 

jejich služebního zařazení.  

Hlavními úkoly služební tělesné výchovy jsou: 

a) dosahování a udržování optimální tělesné zdatnosti vojáků jako podmínky 

řádného výkonu služby; 

b) dosahování stanovených výkonnostních požadavků a ovládání profesních 

pohybových dovedností a návyků vojáků k řádnému plnění úkolů v mimořádných 

situacích nebo při bojové činnosti, a to po celou dobu jejich služebního poměru; 

c) zabezpečování pravidelné pohybové aktivity jako profesní nezbytnosti a 

předpokladu tělesného i duševního zdraví vojáků; 

d) získávání odolnosti vojáků proti psychickým zátěžím.  



13 

 

 
                 Obrázek 1 Schéma služební tělesný výchovy (NVMO č.12/2011) 

 

3.1.2 Speciální tělesná příprava  

Speciální tělesná příprava v rámci tělesné přípravy Armády České republiky 

je obecným způsobem charakterizována také v  NVMO č.12/2011. Zaměřuje se na 

cílevědomé vytváření tělesné a psychické připravenosti vojáků k plnění pohybově 

specializovaných úkolů ve vztahu k systemizovanému místu, na kterém jsou 

služebně zařazeni nebo pro které se připravují.  
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Speciální tělesnou přípravu lze také chápat jako proces, ve kterém se utváří a 

rozvíjí speciální složka tělesné připravenosti vojáků k výkonu jejich služby.  

Speciální tělesná příprava se skládá z těchto částí: 

 Vojenské plavání 

 Vojenské lezení 

 Boj zblízka 

 Přesuny 

 Přežití v tísni 

 Překonávání překážek  

 Házení 

 Vojenské víceboje 

3.1.3 Vojenské lezení 

Vojenské lezení je charakterizováno v úvodu pomůcky Těl 51-1 jako výcvik 

obsahující vybrané znalosti a praktické dovednosti, které vojákům umožňují zvládat 

složité situace při plnění jejich úkolů v kopcovitém, skalnatém nebo i horském 

terénu, ale také v budovách nebo při překonávání jiných obtížných překážek.  

Obsahem výcviku ve vojenském lezení jsou: 

 zacházení s lanem a uzlování, 

 slaňování a výstupy po laně, 

 jištění a zajišťování, 

 lezení po skále a budovách, překonávání strží, 

 organizace lezení ve dvojicích a ve skupině, 

 zajišťování a zřizování zajištěných cest, 

 řešení krizových situací a záchrana ve výškách včetně navazování a 

vytahování břemen. 

3.1.4  Výstupy po laně 

Jednolanové techniky resp. výstupy po laně jsou v současné době jedním z 

nejužívanějších a nejefektivnějších způsobů překonávání vertikálních skalních 

útvarů. Při jednolanových technikách se k pohybu využívá pouze jedno lano (v 

minulosti se využívala lana dvě – jedno jistící a jedno, po kterém se stoupalo). Pro 
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usnadnění výstupu po laně se používají speciální pomůcky, které se nazývají 

blokanty. Mezi nejčastější patří např. Croll, Basic nebo Ascencion. 

3.2 Fyziologie a anatomie 

V této kapitole se budeme zabývat a pokusíme se nastínit zásadní fyziologické 

a anatomické předpoklady ovlivňující výkon a spojené s energetickým výdejem při 

výstupu na laně se zátěží bez i s hrudním úvazkem. Za stěžejní determinanty v této 

oblasti lze považovat především funkční úroveň osového systému a kosterního, 

příčně pruhovaného svalstva, ale i funkční úroveň kardiovaskulární a dýchací 

soustavy a v neposlední řadě i stav nervové soustavy řídící volní a mimovolní 

motoriku. 

3.2.1 Příčně pruhované svalstvo 

K hlavním funkčním anatomickým systémům, díky nimž můžeme učinit  

výstup po laně, se řadí kosterní svalovina. 

„Soustava svalová, jejímž základem je smrštění schopná příčně pruhovaná 

svalová tkáň, je funkčně spjata s pohyblivě spojeným skeletem (s pasivním 

pohybovým aparátem). Vytváří aktivní pohybový aparát.“ (Čihák, 2001) 

„Stavební jednotkou kosterního svalu jsou jednotlivá svalová vlákna. Každé 

z nich obsahuje mnoho buněčných jader, je dlouhé (několik mm až několik cm) a 

skládá se z myofibril, které se dají rozdělit na pravidelné úseky tzv. sarkomery. 

Sarkomery jsou ohraničeny Z- liniemi a skládají se z kontraktilních bílkovin, 

konkrétně z tlustých myozinových filament a tenkých aktinových filament, díky 

nimž se uskutečňuje samotná svalová kontrakce.“ (Kohlíková, 2004)  
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                                 Obrázek 2 Svalové elementy (Čihák, 2001) 

 

Podle Čiháka (2001) lze svalstvo podle funkce rozdělit na několik druhů. A to 

buď podle funkce svalů: 

 synergisté – svaly spolu účastnící se na jednom pohybu, 

 antagonisté – svaly vykonávající opačný pohyb, 

 agonisté – svaly iniciující a vykonávající stejný pohyb, 

 svaly fixační – fixují část těla, ze které pohyb vychází, 

 svaly neutralizační – ruší svojí činností nežádoucí směry pohybů 

agonistů a antagonistů. 

Nebo lze svaly respektive jejich svalová vlákna dělit podle jejich fyziologie: 

 Pomalá červená vlákna – charakteristická velkým množstvím 

myoglobinu a hustým cévním zásobením. Vyznačují se pomalejší 

kontrakcí a jsou tedy vhodná především pro dlouhodobou vytrvalostní 

činnost.  

 Rychlá červená vlákna  – charakteristická větším příčným průřezem, 

větším počtem myofibril a menším počtem mitochondrií. Jsou 
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využívána při rychlých kontrakcích prováděných velkou silou a při 

rychlých změnách pohybu, nicméně po krátkou dobu.  

 Rychlá bílá vlákna – charakteristická velkým objemem, ale malým 

množstvím kapilár a nízkým obsahem myoglobinu. Jsou vhodná 

především k rychlým stahům prováděných maximální silou.  

 Přechodná vlákna  – představují vývojově nediferencovanou populaci 

vláken. Jsou pravděpodobně potencionálním zdrojem předchozích tří 

typů vláken. 

Z fyziologického hlediska se při výstupu po laně jako silově – vytrvalostní 

činnosti zapojují všechny typy svalových vláken. Jak tzv. „rychlá vlákna“ 

především z počátku činnosti aktivity tak postupně, poté co výkon přechází do 

vytrvalostní části, se zapojují i tzv. „ pomalá vlákna“. V našem konkrétním případě 

jsou aktivní především „pomalá červená vlákna“. 

3.2.2 Svalová kontrakce 

Hlavní podmínkou pro lokomoci člověka je schopnost příčně pruhované 

svaloviny se stahovat neboli její hlavní mechanická vlastnost, schopnost sva lové 

kontrakce.  

„V klidu je na hlavách myozinu navázán ATP. Když se zvýší hladina 

nitrobuněčného Ca2+, dojde díky následným reakcím k odhalení vazebných míst na 

aktinu, která se ihned spojí s hlavami myozinu. Tento tzv. aktomyozinový komplex 

rozloží za přítomnosti Mg2+ ATP na ADP a fosfát. Při této reakci uvolněná energie 

je přenesena do ohybu krčku a vzájemného posunu vláken. Poté se na vazebné 

místo na hlavě myozinu naváže nový ATP, což vede k rozpojení aktomyozinového 

komplexu a narovnání hlaviček myozinu. Celý cyklus se může opakovat.“ 

(Kohlíková, 2004) 

Tento zjednodušený popis nám nastiňuje molekulární podstatu svalové 

kontrakce. Také podle odborné literatury nazývané „teorií klouzajících filament“. 

Bez tohoto děje by svalová kontrakce a tedy jakákoliv svalová práce nebyla možná. 
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              Obrázek 3 Mechanika svalové kontrakce  (Čihák, 2001) 

 

3.2.3 Metabolismus 

„Metabolismus je soubor dějů, probíhajících uvnitř organismu a sloužících k 

tvorbě využitelné energie a látek potřebných pro činnost organismu. Trvale 

probíhají pochody katabolické  (charakteristických rozkladem látek za současného 

uvolňování energie) a anabolické (charakteristických spotřebou energie a vznikem  

rezerv energetických substrátů) v různé intenzitě.“ (Havlíčková, 2006) 
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                    Obrázek 4 Energetické zabezpečení substráty (Trojan, 2003) 

 

Podle Havlíčkové (2006) a Trojana (2003) je základním procesem, který vede 

k zisku energie (produkci ATP), postupné štěpení molekul glukózy – glykolýza. 

Glykolýza zpočátku nevyžaduje přísun kyslíku, ale jeho přítomnost určuje další 

osud vznikající kyseliny pyrohroznové (pyruvát). Při nedostatku kyslíku (anaerobní 

glykolýza) je kyselina pyrohroznová přeměněna na kyselinu mléčnou a ta se rychle 

neutralizuje na sůl kyseliny mléčné – laktát. Tento energetický systém produkuje 2 

molekuly ATP. Za přítomnosti kyslíku, tedy při aerobním způsobu získávání 

energie, se kyselina pyrohroznová mění na acetylkoenzym A, který vstupuje do 

cyklu kyseliny citrónové (Krebsův cyklus). Krebsův cyklus je série chemických 

reakcí, které dovolují kompletní oxidaci molekuly acetylkoenzymu A. Výsledkem 

využití jedné molekuly glukózy je energie přeměněná do 36 molekul ATP. Jako 

vedlejší produkt vzniká CO2 a voda (viz obrázek 4). Kyslík je do tkání přenášen 

krevním řečištěm. 
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Obrázek 5 Podíl energetického zabezpečení v závislosti na čase (Dovalil, Perič, 2010) 

 

Podle Havlíčkové (2006) a Trojana (2003) je charakterizován možností 

svalových buněk vykonávat mechanickou práci při využívání energie uvolněné bez 

účasti kyslíku. Anaerobní zdroje energie využívá organismus v situacích, kdy není 

schopen zabezpečit dostatek energie efektivnějším aerobním způsobem. Podle 

převažujícího zdroje energie se anaerobní systém získávání energie dělí na způsob 

anaerobní alaktátový – energie je uvolněna z ATP (adenosintrifosfát) a CP 

(kreatinfosfát) bez účasti anaerobní glykolýzy a tvorby laktátu (ATP-CP systém) a 

způsob anaerobně laktátový, kdy je energie získána z anaerobní glykolýzy s tvorbou 

laktátu. 

V případě výstupů po laně lze z uvedených faktů vyvodit, že se jako 

energetický substrát uplatňuje především glukóza respektive glykogen. Energetické 

krytí je zajištěné především anaerobně alaktátově (ATP-CP) při kratších výstupech 

a při delších výstupech přechází do krytí oxidativní fosforylací (O2). Je nutné 

podotknout, že při výstupu, který je prováděn vyšší intenzitou, se významně 

uplatňuje krytí pomocí laktátového systému (LA). Nicméně žádný ze systémů 

energetického krytí nepracuje odděleně.  

3.2.4 Řízení motoriky 

Při výstupu po laně se řízení a zkoordinování pohybu zúčastní centrální 

nervový a periferní nervový systém. V této části nastíníme fungování opěrné a 
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cílené motoriky v kontextu nervového systému ovlivňující činnost, jako je výstup 

po laně. 

 Opěrná motorika  

„Zajišťování polohy těla nebo jeho částí má reflexní charakter. Primárně je 

řízeno reflexním obloukem v páteřní míše, hybnými centry mozkového kmene, 

především retikulární formací, a to prostřednictvím koordinace polohových, 

postojových a vzpřimovacích reflexů. Příslušná aferentace přichází 

z proprioreceptorů, z exteroreceptorů a ze statokinetického čidla.“ (Trojan, 2003)  

Reflexní zajišťování posturálního svalstva má při výstupu na laně vliv 

především na zajištění stabilního posedu v bederním a prsním horolezeckém 

úvazku, respektive bez hrudního úvazku.  

 Cílená motorika 

„Cílené pohyby představují tzv. motorický systém úmyslného pohybu, řízený 

činností bazálních ganglií, mozečku a mozkové kůry.“ (Trojan, 2003)  

V následující části této kapitoly budeme zmiňovat především řízení volního 

pohybu v závislosti na kortikospinální dráze (rychlé a přesné fázické pohyby) a 

mimopyramidových drahách (hrubé, pomalé a tonické pohyby). Volní motorika je 

pro výstup na laně důležitá v aspektu řízení pohybu při posunu stoupacích pomůcek 

a práci s lanem, respektive např. s reep šňůrami a při samotném pohybu segmentů 

při stoupání. 

„Kortikospinální dráha vychází z precentrálního gyru a směřuje bez přerušení 

k určitým segmentům páteřní míchy, k alfa-motoneuronům předních rohů a 

interneuronům míšním. Při průchodu mozkem odevzdává dráha kolaterální vlákna 

k buňkám striata, nukleus ruber, substantia nigra, retikulární formaci a 

k motorickým jádrům hlavových nervů.“ (Trojan, 2003)  

„Signalizace ze začínajícího mimopyramidového systému směřuje k bazálním 

gangliím, talamu, motorickým jádrům středního mozku, k mostu a retikulární 

formaci mozkového kmene. Teprve po přepojení a upravení na úrovni podkoří se 

dostává informace do spinální míchy.“ (Trojan, 2003) 

„Úmyslné pohyby jsou řízeny vždy současně systémem kortikospinálním a 

mimopyramidovým.“ (Trojan, 2003) 
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3.2.5 Těžiště těla 

Práce s těžištěm těla v závislosti na poloze lana a stoupacích pomůcek je  

podle nás vedle naučených pohybových dovedností, které samotný výstup po laně 

představuje a kterým se budeme věnovat v následujících kapitolách, jedním 

z hlavních aspektů ovlivňující energetický výdej.  

„Celkové těžiště těla souvisí se stabilitou člověka v jednotlivých postojích a 

polohách. Celkové těžiště těla se musí nacházet nad místem opory: Je- li tato plocha 

malá, je to úkol náročný na koordinaci, popř. na sílu. Těžiště tělesa nemusí nutně 

ležet uvnitř tohoto tělesa. Pro lidské tělo platí, že těžiště není pevný bod umístěný v 

určité části těla (např. skokan při skoku do dálky). Jak se mění poloha těla, mění se i 

umístění těžiště. Ve stoji spojném s připažením je těžiště člověka přibližně ve výši 

2. křížového obratle (záleží to na somatotypu dané osoby). Při vzpažení se posouvá 

vzhůru, při upažení jedné paže do strany. Pokud se nakloníme stranou nebo se 

předkloníme, těžiště se ocitne mimo tělo.“ (Balatka, 2002) 

Z hlediska výstupů po laně je těžiště těla stěžejní aspekt přímo ovlivňující 

zapojení posturálního svalstva. Při navázání pouze do sedacího úvazku se těžiště 

nalézá dále od lana a tedy zapojení svalstva je větší než při navázání do sedacího 

úvazku v kombinaci s prsním úvazkem, kdy se těžiště nalézá blíže lana a horní 

polovina těla je fixována a tedy nedochází k markantnímu zapojení posturální 

muskulatury. Tento fakt nás vedl k hypotéze, že pokud lezec je uvázán pouze do 

sedacího úvazku má těžiště níže a tedy musí větší silou a s větším energetickým 

výdejem překonávat klopný moment než v případě, kdy je fixován prsním úvazkem 

a klopný moment překonávat nemusí. 

3.3 Motorické předpoklady 

V kapitole motorické předpoklady se budeme zabývat výstupem po laně jako 

aspektem, který je utvořen komplexem motorických schopností a jako motorickou 

dovedností. Podrobně zde jednotlivé části popíšeme a nastíníme, jakou mají 

závislost na zkoumaný jev.  
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3.3.1 Motorické dovednosti 

„Za typicky lidskou je považována způsobilost k dovedné činnosti. Osvojovat 

si a využívat dovednosti v běžném denním životě, v práci, umění i ve sportu, je 

význačným rysem i podmínkou celé lidské existence.“ (Měkota, Cuberek, 2007) 

Podle Beleje (2001) jsou pohybové dovednosti definovány jako „učením 

získané předpoklady správně, účelně a efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly i 

při změněných podmínkách“, zatímco Měkota a Cuberek (2007) ji popisují jako 

„značně zautomatizovanou komponentu motorické činnosti, vytvořenou 

prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických 

schopností.“ Ve vojenském lezení lze výstup po laně charakterizovat jako 

pohybovou dovednost se všemi jejími charakteristikami, které se v další části této 

kapitoly pokusím nastínit. 

Vznik pohybové dovednosti lze poměrně zjednodušeně, přesto uceleně nalézt 

v publikaci od Dovalila a Periče (2010): „Dovednosti vznikají na základě informací 

o vnějším prostředí sportovce a jejich syntézy, poskytující ucelený obraz o situaci, 

která má být programově řešena. Vytváření tohoto obrazu se děje na základě 

informací smyslových orgánů, které jsou obsahem procesů vnímání. Opakováním 

vnímaných situací se schémata těchto obrazů postupně zpevňují v odpovídajících 

percepčních vzorcích.1 Tyto  soubory informací se prostřednictvím dostředivých 

nervových drah přenášejí do CNS, kde dochází k jejich dalšímu zpracování 

v procesech programování (rozvedeno v kapitole Řízení motoriky) Zde se formuluje 

nervový základ příslušného provedení vybraného programu. Vybraný program se 

realizuje tím, že příslušné struktury nervových vzruchů vyvolávají v kosterním 

svalstvu odpovídající aktivitu.“ Tento jev je úzce spojen s procesem zpevňování 

v rámci motorického učení. Z této charakteristiky vycházejí tři hlavní součásti 

dovednosti: „procesy percepčně – senzorické, procesy kognitivní a nakonec procesy 

motorické“. (Měkota, Cuberek, 2007) 

Motorické dovednosti jsou charakterizovány podle Měkoty a Cuberka (2007) 

třemi kvalitami, z nichž pro naše účely jsou podstatné tyto dvě : 

                                                 

1
 Zde lze uvést opakování nácviku výstupu po laně a jednolanových technik v  rámci 

výcvikových hodin vojenského lezení.  
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 Maximum jistoty při dosahování cíle – bývá dosahována praxí, platí 

zde, že cíle dovednosti není dosaženo náhodou. 

 Minimální výdej energie – je nutná pro realizaci déle trvající činnosti. 

V našem případě tato kvalita přímo ovlivňuje výkon. Zejména při 

výstupu po dlouhém laně. 

 Dosažení cíle v minimálním čase – z hlediska stanovené rychlosti 

výstupu je pro naše měření nepodstatná  

3.3.2 Motorické schopnosti 

Motorické schopnosti jsou součástí komplexu lidských schopností. Vyznačují 

se především tím, že oproti dovednostem jsou vrozené, nejsou tedy podmíněny 

učením. Dále jsou více či méně geneticky determinovány a jsou spojeny spíše 

s funkčními systémy. V našem případě, ve kterém chceme zkoumat rozdíly 

v energetickém výdeji, úroveň těchto schopností tento aspekt bude, mimo jiné, 

přímo ovlivňovat. Z hlediska sportovního tréninku je úroveň motorických 

schopností mimo jisté genetické determinace ovlivňována především vhodným 

tréninkem. Zde se jedná o motoricko-funkční adaptaci.  

Měkota a Novosad (2005) vymezuje schopnosti jako „relativně upevněný, 

více, či méně generalizovaný předpoklad pro určité činnosti, jednání a výkony. 

Schopnosti náleží k vlastnostem lidského jedince, k jeho individuálním zdrojům, 

potencím, kompetencím a výkonovým předpokladům.“ Z tohoto tvrzení lze vyvodit, 

že schopnosti slouží více či méně k uspokojování různých potřeb jedinců.  

Užší pojem motorická schopnost přesně definuje ve své publikaci Čelikovský 

(1976), podle něhož se jedná o „dynamický komplex vybraných vlastností 

organismu člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho 

plnění.“ 

Na dalších řádcích se pokusíme motorické schopnosti rozdělit podle 

taxonomie Měkoty a Novosada (2005), nicméně je třeba upřesnit, že podle odborné 

literatury je toto rozdělení pouze hrubě schematické a motorické schopnosti musíme 

chápat tak, že se uplatňují komplexně a nejsou odděleny tak, jak je znázorňuje pro 

přehlednost schéma na obrázku č. 6. 
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                       Obrázek 6 Komplex motorických schopností, (Měkota, Novosad, 2005)  

 

 Kondiční schopnosti – někdy také nazývány schopnosti kondičně – 

energetické. Jsou determinovány především faktory a procesy 

energetickými. Jsou v rozhodující míře ovlivňovány metabolickými 

procesy. Realizace pohybu je podmíněna způsobem získáváním a 

využíváním energie. Úroveň je ovlivňována jako výsledek procesu 

motoricko-funkční adaptace.  

Řadí se sem schopnost vytrvalostní a schopnost silová.  

 Koordinační schopnosti – nazývány též schopnosti koordinačně – 

psychomotorické. Jsou podmíněny funkcemi a procesy pohybové 

koordinace, jsou spjaty především s řízením a regulací pohybové 

činnosti. Řadí se sem především schopnosti orientační, diferenciační, 

rovnováhové, rytmické, sdružování pohybů a schopnosti přestavby.  

 Hybridní schopnosti – neboli schopnosti kondičně - koordinační. Mezi 

tyto schopnosti se řadí schopnost rychlostní, protože je závislá jak na 

procesech energetických, tak na procesech regulace a řízení pohybů.  
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Pro potřeby naší práce se dále budeme podrobněji věnovat pouze 

detailnějšímu popisu schopností, které ve větší míře ovlivňují výkon při 

jednolanových technikách, konkrétně výstupech po laně.  

3.3.3 Silové schopnosti 

„Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro 

vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů, kterou lze označit jako 

svalovou sílu.“ (Měkota, Novosad, 2005) 

„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat 

vnější odpor pomocí svalového úsilí.“ (Dovalil, 2002) 

Při výstupu po laně využíváme všech režimů svalové činnosti. Lze je podle 

Dovalila a Periče (2010) dělit na: 

 Izometrický – projevuje se zvýšeným napětím svalových elementů, 

aniž by došlo ke změně délky svalu. Sval se tedy při tomto druhu 

svalové činnosti nezkracuje. Vzrůstá pouze vnitřní napětí. V našem 

případě se tento režim bude uplatňovat zejména v udržování stabilního 

posedu při stabilizaci lezce.  

 Koncentrický – u tohoto druhu svalové činnosti se intramuskulární 

napětí nemění, ale délka se mění a to tak, že se zkracuje. Koncentrický 

režim svalové práce bude důležitý při výstupu především při 

přitahování se lana směrem vzhůru.  

 Excentrický – zde se svalové úpony od sebe vzdalují, svalová vlákna 

se protahují. Intramuskulární napětí se zde, stejně jako u 

koncentrického režimu nemění. Na břemeno působí tedy brzdivou 

silou. Tento režim bude použit při sestupu po laně.  

Komplex silových schopností je využit především při posunu po laně směrem 

nahoru, kdy pomocí svalového úsilí překonáváme při výstupech po laně odpor 

gravitace, která na nás působí směrem k podlaze. Dále se uplatňuje při udržování 

vzpřímeného posedu v úvazku a překonávání odporu břemena neseného na zádech 

především pomocí posturálního svalstva.  

Podle současného stavu poznání lze podle Měkoty a Novosada (2005) a 

Periče a Dovalila (2010) silové schopnosti členit na: 
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 maximální sílu – překonává vysoký, až hraniční odpor malou 

rychlostí; 

 rychlou sílu – spočívá v nemaximálním zrychlení a nízkém odporu; 

 reaktivní sílu – definovanou maximálním zrychlením a nízkým 

odporem; 

 vytrvalostní sílu – pracuje s nízkým odporem a  nevelkou stálou 

rychlostí. 

V našem případě se bude uplatňovat především síla vytrvalostní. Ta je 

definována jako schopnost opakovaně po delší dobu uplatňovat sílu bez výrazného 

snížení její úrovně. V tomto případě se pracuje s nízkým odporem a nevelkou stálou 

rychlostí. 

Pokud bychom přistoupili na kvalitativní členění silové vytrvalosti podle 

Měkoty a Novosada (2005), mohli bychom výstup po laně popsat jako akt 

dynamické silové vytrvalosti tedy „schopnost dosažení určitého počtu opakování 

silových impulzů ve stanoveném časovém intervalu, bez výrazného snížení úrovně 

jednotlivých silových impulzů“. 

Přihlédneme- li k energetické úhradě, lze charakterizovat výstup po laně jako 

„aerobní silovou vytrvalost“, kdy je dynamická silová činnost prováděna po 

dlouhou dobu při výdeji 50 – 30 % maximální síly. 

3.3.4 Vytrvalostní schopnost 

„Vytrvalost představuje základní pilíř fyzické kondice. Ve srovnání 

s ostatními kondičními schopnostmi má vytrvalost určité nadřazené postavení a je 

nejlépe vědecky podložena a je také nejméně geneticky determinována.“ (Měkota a 

Novosad, 2005) 

Tato schopnost poměrně významně ovlivňuje délku a efektivitu výkonu, což 

se týká i silově vytrvalostního výkonu jakým výstup po laně s břemenem 

nepochybně je.  

Vytrvalostní schopnost mimo jiné přesně definuje Dovalil (2002): „Za 

vytrvalost je všeobecně považována pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající 

tělesné činnosti. Soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální 
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intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou.“ 

3.3.5 Koordinační schopnost 

Z hlediska koordinačních schopností se při výstupu po laně uplatňuje 

především rovnováhová schopnost, a proto ji budeme věnovat z koordinačních 

schopností nejvíce pozornosti.  

„Rovnováhová schopnost je schopnost udržovat celé tělo ve stavu rovnováhy, 

respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnováhových poměrech a 

proměnlivých podmínkách prostředí. Rovnováhová schopnost se člení na statickou 

rovnováhovou schopnost, dynamickou rovnováhovnou schopnost a schopnost 

balancování předmětu.“ (Měkota, Novosad 2005) 

Obecně je rovnováha v publikaci v předchozím odstavci uvedených autorů 

charakterizována jako stav tělesa nebo systému, při němž neprobíhají z vnějšku 

pozorovatelné změny. Výslednice působících sil je rovna nule.  

Závěrem je potřeba poznamenat, že rovnováha se udržuje jejím permanentním 

obnovováním. Řízení rovnováhy je podmíněno fungováním nervového systému 

(především mozečku, bazálních ganglií a vestibulárního aparátu) a pohybo vého 

aparátu (posturálního svalstva). 

V kontextu našeho výzkumu se uplatňuje rovnováhová schopnost v umění 

udržet a vybalancovat vzpřímenou polohu těla při zavěšení na laně a při změnách 

polohy souvisejících se stoupáním vzhůru. Důležitou roli tedy hrají úrovně tzv. 

„statických a dynamických rovnováhových schopností“, které dle Měkoty a 

Novosada (2005) spočívají v „ovládání vlastního těla při ovládání různých 

předmětů působících na stabilitu v klidu nebo v pohybu.“ 

Nicméně rovnováhová schopnost není jediná koordinační schopnost, která se 

uplatňuje při výstupech po laně. Lze tvrdit, že v určité míře se uplatní i schopnost 

diferenciační, kterou Měkota a Novosad (2005) definuje jako „schopnost jemně 

rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového 

průběhu.“ Lze ji uplatnit hlavně v manipulaci se stoupacími pomůckami a například 

při odhadu posunu vlastního těla po laně. 
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Dále můžeme hovořit i o flexibilitě, a to především při délce jednotlivého 

kroku při stoupání. Flexibilitu popisuje Měkota a Novosad (2005) jako “schopnost 

realizovat pohyb v určitém rozsahu o určité amplitudě.“ 
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4 Cíle, úkoly práce a hypotézy 

V této části práce se pokusíme stručně definovat cíle naší práce, úkoly, které 

bylo nutno splnit pro její zvládnutí a námi určenou hypotézu.  

4.1 Cíle práce 

Cílem práce je porovnat energetický výdej při výstupu po laně se zátěží při 

navázání do bederního lezeckého úvazku a výstupu po laně se zátěží při navázání 

do bederního lezeckého úvazku v kombinaci s prsním úvazkem. Výstup po laně 

bude v obou případech probíhat s nesenou 15kg zátěží v podobě batohu. 

4.2 Úkoly práce 

a) Rešerše a prostudování odborné literatury. 

b) Stanovení cíle, úkolů a hypotézy studie. 

c) Pilotní měření. 

d) Výběr respondentů výzkumu. 

e) Materiální zabezpečení studie. 

f) Analýza naměřených dat. 

4.3 Výzkumné otázky 

a) „Změní se energetický výdej při výstupu po laně při různém způsobu 

navázání?“ 

4.4 Hypotéza 

„Předpokládáme, že energetický výdej při výstupu po laně s 15 kg zátěží při 

navázání do sedacího úvazku bude vyšší než při výstupu po laně s 15 kg zátěží při 

navázání do sedacího úvazku v kombinaci s hrudním úvazkem.“ 
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5 Metodika práce 

V této části bakalářské práce se budeme podrobně zabývat metodologií, tedy 

použitými metodami výzkumu a analýzy. Také zde zmíníme aspekty týkající se 

materiálního zabezpečení experimentu.  

5.1 Metody výzkumu 

V našem výzkumu jsme použili především tyto metodologické postupy:  

a) Popisná analýza byla použita především při studiu a vyhodnocování 

relevantní literatury.  

b) Testování jsme použili při měření pomocí experimentu. Experimentem se 

rozumí dva výstupy po laně s rozdílnými způsoby navázání.  

c) Observační metodu (pozorování) jsme využili při pozorování průběhu 

experimentu a při následném sběru dat sloužících k vyhodnocení. 

d) Analýzu dat jsme provedli při vyhodnocení naměřených výsledků 

experimentu. Metody analýzy jsou popsány v kapitole 5.3. 

e) Kvalitativní analýzu jsme využili při porovnání rozdílů energetického 

výdeje u jednotlivých probandů. 

5.2 Metody získání dat 

Zde popíšeme metody získání dat, tedy samotný opakovaný test výstupu po 

laně se zátěží a s rozdílným způsobem navázání. Zaměříme se zde také na průběh 

experimentu a výzkumný soubor.  

5.2.1 Organizace výzkumu 

Kontrolní experiment proběhl dne 23. 5. 2013 od 12:30 do 14:15 na umělé 

horolezecké stěně Sport Centra Evropská v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze.  

5.2.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor pro experiment je tvořen 5 respondenty. Probandi jsou 

studenti Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a 

zároveň příslušníci Armády České republiky. Stručný sportovní životopis 

respondentů je uveden v kapitole 6.3. Průměrný věk respondentů je 26,8 ± 4,5. 
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5.2.3 Test 

Kontrolní měření proběhlo formou dvou výstupů. Výstup byl určen do výšky 

[v] 5 metrů. Celý úsek pěti metrů byl rozdělen do pěti částí po 1 metru, z nichž 

každá část (1 m) musela být zdolána za čas [t] 25 s. Celý úsek byl zdolán za 125 s. 

Při sestupu byla zvolena rychlost 30 s na jednu část (1 m), tedy 150 s (5 m). Celý 

jeden test tedy trval 275 s. Rychlost výstupu a sestupu byla zvolena s ohledem na 

zátěž, kterou nesli probandi na zádech a na čas, který potřeboval přístroj CORTEX 

METALYZER® na zaznamenání potřebných hodnot k výpočtu energetického 

výdeje. Výstupová a sestupová rychlost byla ověřena při pilotním měření. Při 

prvním výstupu bylo provedeno měření s navázáním pouze do sedacího úvazku. Při 

druhém měření bylo použito kombinovaného, tedy sedacího a prsního úvazku 

zároveň. Při testu byla nesena zátěž [m] 15 kg. Tato zátěž byla zvolena jako 

výsledná zátěž pro hlavní měření na základě pilotních měření, kde se prováděly 

výstupy se zátěžemi 10 kg, 15 kg a 20 kg. Při výstupech s deseti kilogramovou 

zátěží se tato  zátěž jevila jako nedostatečná. Při výstupu lezec nepociťoval 

dostatečný odpor a výstup prováděl téměř bez jakéhokoliv omezení. Naopak při 

testovacím výstupu se zátěží 20 kg se zátěž jevila jako nadhraniční. Výstup byl 

velmi komplikovaný a lezci činilo velké problémy udržet se ve vzpřímené poloze a 

provádět výstup, zejména při použití pouze bederního sedacího úvazku. Při zvolené 

zátěži 15 kg lezec pociťoval dostatečný odpor, nicméně při vhodně zvoleném úsilí 

bylo možno provádět celý výstup plynule a technicky správně. Zvolená zátěž 

neznemožňovala provedení výstupu, proto jako výsledná zátěž na hlavní měření 

byla zvolena právě zátěž 15 kg.  Mezi výstupy byla pauza 6 minut. Délka pauzy 

byla stanovena dle publikace Havlíčkové a kol. (2006), kdy 6 minut dostačuje na 

doplnění 95% energetických substrátů vyčerpaných předchozí zátěží.  

Oba dva výstupy byly prováděny stejným způsobem. Horní (prsní) blokant 

byl vždy nad blokantem spodním (nožním).  

Horní blokant se před výstupem nacházel na úrovni očí a spodní byl v takové 

délce, že výstupová noha byla pokrčena do pravého úhlu.  

Abychom eliminovali možnost posunutí samosvorných uzlů uvázaných na 

reep šňůře, použili jsme pro výstup blokanty Duck (viz příloha č. 1). Blokanty byly 
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k lezci připevněny pomoci reep šňůr (5 mm), jejichž délka byla vhodně 

přizpůsobena jednotlivým probandům. 

Lano na výstup jsme zvolili standardní statické lano o průměru 12 mm (viz 

příloha č. 1). Na lano bylo pro usnadnění orientace v čase při výstupu naznačeno 

lepicí páskou pět úseků ve vzdálenosti 1 m. 

Při výstupu byl využit sedací a prsní úvazek (viz příloha č. 1). Úvazkem jsou 

standardně vybaveni studenti prezenčního studia VO FTVS UK.  

Pro zajištění údajů k analýze dat byl využit přenosný přístroj pro laboratorní 

měření energetického výdeje CORTEX METALYZER® (viz příloha č. 1).  

Během měření byla probandům měřena tepová frekvence pomocí sporttesteru 

POLAR SX800 (viz příloha č. 1). 

Zátěž byla zajištěna pomocí tlumoku pro průzkumníky o objemu 20 l (viz 

příloha č. 1). Batoh je součástí výbavy příslušníků Armády České republiky. Zátěž 

15 kg představovalo deset plastových lahví o objemu 1,5 l, které byly naplněny 

vodou. 

5.3 Analýza dat 

V této části bakalářské práce popíšeme metodu, kterou jsme určovali 

energetický výdej při výstupu po laně (nepřímá kalorimetrie) a dále statistické 

metody, kterými jsme jednotlivá dvě měření porovnali.  

Ke statistickému zpracování dat bylo využito funkcí v programu Microsoft 

Office Excel 2010. 

Minutová spotřeba kyslíku a data potřebná k výpočtu energetického výdeje 

byla zajištěna pomocí přístroje CORTEX METALYZER®.  
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Výpočet energetického výdeje byl proveden pomocí vzorce uvedeného 

v publikaci Hellera a Vodičky (2011):  

, 

kde EV znamená energetický výdej v kilojoulech, VO2  minutová spotřeba 

kyslíku v litrech za minutu, EEO2 energetický ekvivalent kyslíku v kilojoulech na 

litr za minutu (v našem případě měl hodnotu 20,9 kJ.l-1.min-1) a t čas v minutách. 

5.3.1 T – test 

„Statistická metoda T - test se používá pro testování rozdílu dvou středních 

hodnot μ. Podle statistické významnosti testovaného rozdílu středních hodnot 

usuzujeme na účinnost aplikovaného pokusného zásahu ve sledovaném 

experimentu.“ (Bedáňová, 2005) 

Statistická metoda T - test se využívá pro hodnocení experimentů, kde 

neznáme střední hodnotu základního souboru, a porovnáváme pouze 2 soubory 

výběrových dat. U výběrových dat naměřených na jedné skupině jedinců se využívá 

tzv. párový test. Ten pro náš experiment využijeme i my.  

„Porovnává data, která tvoří „spárované variační řady“, tzn., že pocházejí ze 

subjektů, které byly podrobeny dvěma měřením. Provádí se tedy dvě měření u 

jednoho výběrového souboru: 

1) měření před aplikací pokusného zásahu (tedy v našem případě výstup se 

sedacím úvazkem),  

2) po aplikaci pokusného zásahu (výstup se sedacím úvazkem v kombinaci 

s prsním úvazkem). Takto získané hodnoty tvoří páry a reprezentují při testování 

jak kontrolní tak i pokusnou skupinu porovnávaných dat.“ (Bedáňová, 2005) 

Nejprve se vypočítají rozdíly párových hodnot u výběrového souboru (n - 

počet párů) a ze zjištěných rozdílů vypočítáme aritmetický průměr a směrodatnou 

odchylku „s“. 
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Poté vypočteme testovací kritérium (statistiku) t pomocí vzorce: 

  

kde t znamená t – test, s2 znamená rozptyl, n znamená počet hodnot,  

x  znamená aritmetický průměr.  

Pokusný zásah by byl účinný, kdyby způsobil změnu střední hodnoty u 

měření provedeného po aplikaci pokusného zásahu ve srovnání se střední hodnotou 

zjištěnou před aplikací zásahu (p < 0,05), tzn. možnost, že by výsledky vznikly 

náhodně, je menší než 5%. 

Testovali jsme na hladině testu α = 0,05, která pracuje na hladině 

spolehlivosti 95%. Nulová hypotéze je stanovena H0 : μ1 = μ2, resp. „Energetický 

výdej se při výstupu po laně se sedacím úvazkem neliší.“ Naše alternativní hypotéze 

je stanovena H1 : μ1 > μ2, resp. „Energetický výdej se při výstupu po laně se 

sedacím úvazkem liší.“ 
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6 Výsledky 

V této kapitole budeme interpretovat již analyzované výsledky experimentu. 

Zpočátku podrobně popíšeme průběh měření, respondenty výzkumu a poté teprve 

přejdeme k podrobné interpretaci výsledků.  

6.1 Podmínky měření 

 

Místo Datum Teplota [°C] Vlhkost[%] Tlak[torr]

Praha - Vokovice 23.5.2013 23 60 754
 

Tabulka 1 Klimatické podmínky kontrolního měření 

 

6.2 Průběh měření 

Testu se zúčastnilo pět respondentů příslušníků AČR a studentů prezenčního a 

kombinovaného studia vojenské tělovýchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. 

Kontrolní experiment proběhl dne 23. 5. 2013 na umělé horolezecké stěně 

Sport Centra Evropská v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze.  

Měření jsme zahájili v 12:35 seznámením s výzkumem a s průběhem 

experimentu. Následovalo pouční o bezpečnosti, způsobech navázání a způsobu 

výstupu a s provozním řádem Sport Centra Evropská. 

Před zahájením výstupu se respondent připravil na výstup navázáním 

blokantů na lano a nastavení prsních a nožních reep šňůr. Po pokynu od měřiče 

proband začal stoupat. Rychlost výstupu byla lezci upřesňována pomocným 

měřičem. Po sestupu a ukončení prvního kontrolního měření byla lezci poskytnuta 

šesti minutová pauza, kdy byl upraven způsob navázání pro druhé kontrolní měření.  

První respondent zahajoval experiment v 12:51. Poslední respondent končil 

v 14:13. 
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Výzkum proběhl v souladu s bezpečnostními pravidly vojenského lezení 

vycházejících z NVMO č.12/2011. Zdravotnické zabezpečení bylo zabezpečeno 

formou Rychlé záchranné služby Hlavního města Prahy.  

 

6.3 Stručný sportovní životopis respondentů 

Respondent 1 

Věk: 36 let 

Výška: 180 cm 

Hmotnost: 86 kg 

Od 10 do 15 let se věnoval JUDU. Od 15 let až do dnes se věnuje kolektivním 

sportům a kondičnímu posilování. Mimo toho se nyní věnuje bojovým aktivitám a 

rekreačně lezení.  

Respondent 2 

Věk: 22 let 

Výška: 173 cm 

Hmotnost: 70 kg 

Od mládí se věnoval tanci, především sportovnímu rock and rollu a 

sportovním hrám. Nyní upřednostňuje sportovní lezení.  

Respondent 3 

Věk: 26 let 

Výška: 169 cm 

Hmotnost: 69 kg 

Od 6 do 22 let provozoval JUDO na vrcholové sportovní úrovni. V současné 

době se věnuje sportovnímu lezení skialpinismu, přírodním vícebojům a jiným 

outdoorovým aktivitám.  
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Respondent 4 

Věk: 23 let 

Výška: 177 cm 

Hmotnost: 75 kg 

Od mládí se věnuje lednímu hokeji. V adolescenci hokej provozoval na 

vrcholové soutěžní úrovni. Nyní se věnuje rekreačně lednímu hokeji a kondičnímu 

posilování. 

Respondent 5 

Věk: 27 let 

Výška: 173 cm 

Hmotnost: 70 kg 

V mládí hrál závodně lední hokej a věnoval se lehké atletice. Nyní hraje 

rekreačně hokej a věnuje se kondičnímu posilování, cross-country a přírodním 

vícebojům. 

6.4 Rozdíl energetického výdeje 

Rozdíly hodnot energetického výdeje při výstupu po laně s rozdílným 

způsobem navázání byly zjištěny při kontrolním měření pomocí přístroje CORTEX 

METALYZER® a přepočteny pomocí výpočtu dle Hellera a Vodičky (2011).  

Na základě výsledků měření jsme testovali pomocí statistické metody párový 

T - test tzv. „nulovou hypotézu“  H0 : μ1 = μ2 s alternativní hypotézou H1 : μ1 > μ2. 

Statistickou významnost jsme u měření zachytili na hladině 5%. Hodnota α = 0,535 

(p > 0,05) je statisticky nevýznamná (viz tabulka 2). Na základě výsledků 

zamítáme tedy alternativní hypotézu (H1 : μ1 > μ2) „Energetický výdej se při 

výstupu po laně se sedacím úvazkem liší.“ A přijímáme nulovou hypotézu (H0 : μ1 

= μ2) „Energetický výdej se při výstupu po laně se sedacím úvazkem neliší.“ Rozdíl 

energetického výdeje při výstupu po laně se sedacím úvazkem v průměru 200,548 

kJ se statisticky významně nezvýšil oproti energetickému výdeji při výstupu po laně 

se sedacím úvazkem v kombinaci s prsním, který byl v průměru 206,701 kJ.  
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RESPONDENT EV
1 

[kJ] EV
2 

[kJ]

1 211,508 213,4308

2 174,9748 163,438

3 167,2836 175,9362

4 244,1956 279,7674

5 204,7782 200,9326

x̄ 200,548 206,701

t-test

významnost p > 0,05

0,535351634

T TEST

 
 

Tabulka 2 Výpočet T – testu, EV1 [kJ] energetický výdej při prvním měření, EV2 [kJ] energetický výdej při 

druhém měření 

 

Energetický výdej u měřených subjektů (viz tabulka č. 3) při výstupu pomocí 

navázání pouze do sedacího úvazku nabýval celkových hodnot od 167,284 kJ do 

244,197 kJ. Minutový energetický výdej se tedy pohyboval v hodnotách od 36,366 

kJ po 53,086 kJ. Průměrný celkový energetický výdej jsme vypočítali na hodnotě 

200,548 kJ. Průměrný minutový výdej byl zjištěn na hodnotě 43,597 kJ. 

 

VO2
1 EEO2

1
t EV

1 EVmin
1

Proband 1 2,2 211,508 45,98

Proband 2 1,82 174,9748 38,038

Proband 3 1,74 167,2836 36,366

Proband 4 2,54 244,1956 53,086

Proband 5 2,13 204,7782 44,517

x 2,086 200,54804 43,5974

ENERGETICKÝ VÝDEJ PŘI VÝSTUPU PO LANĚ 1.

20,9 4,6

 
 

Tabulka 3 Výpočet energetického výdeje (EV) a minutového energetického výdeje (EVmin) při prvním měření 
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Energetický výdej u respondentů při výstupu pomocí navázání do sedacího 

v kombinaci s prsním úvazkem (viz tabulka 4), nabyl celkových hodnot od 163,438 

kJ do 279,767 kJ. Minutový energetický výdej byl od 35,53 kJ do 60,819 kJ. 

Průměrný celkový energetický výdej při druhém měření jsme vypočítali na hodnotě 

206,701 kJ a průměrný minutový energetický výdej na hodnotě 44,935 kJ. 

 

VO2
2 EEO2

2
t EV

2
EVmin

2

Proband 1 2,22 213,4308 46,398

Proband 2 1,7 163,438 35,53

Proband 3 1,83 175,9362 38,247

Proband 4 2,91 279,7674 60,819

Proband 5 2,09 200,9326 43,681

x 2,15 206,701 44,935

ENERGETICKÝ VÝDEJ PŘI VÝSTUPU PO LANĚ 2.

20,9 4,6

 
 

Tabulka 4 Výpočet energetického výdeje (EV) a minutového energetického výdeje (EVmin) při druhém 

měření 

 

Podle naměřených hodnot je průměr celkových energetických výdejů o 6,153  

kJ vyšší u výstupu se sedacím úvazkem v kombinaci s prsním než výstupu pouze se 

sedacím úvazkem (viz graf 1). U minutového energetického výdeje je pak o 1,338  

kJ vyšší než u výstupu se sedacím v kombinaci s prsním (viz graf 2). 

 

 
 

          Graf 1 Srovnání průměrných celkových energetických výdejů 



41 

 

 

 
 

   Graf 2 Srovnání průměrného minutového energetického výdeje  

 

Srovnání energetických výdejů je uvedeno v grafu č. 3. Detailní údaje a rozdíly 

hodnot jednotlivých probandů s grafy jsou uvedeny v kapitole 6.5. 

 

 
 

Graf 3 Srovnání energetického výdeje při výstupu po laně se sedacím (měření 1) a kombinovaným úvazkem 

(měření 2) 
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6.5 Výsledky u jednotlivých probandů 

Zde zmíníme rozdíly v energetickém výdeji a v minutovém energetickém 

výdeji u jednotlivých probandů.  

6.5.1 Proband 1 

U probanda číslo 1 činil rozdíl celkového energetického výdeje mezi prvním 

měřením uskutečněného pouze se sedacím úvazkem s hodnotou 211,508 kJ a 

druhým měřením v kombinovaném úvazku s hodnotou 213,431 kJ celkem 1,92 kJ. 

Minutový výdej činil při prvním měření 45,98 kJ, při druhém pak 46,4 kJ. Rozdíl 

byl tedy 0,418 kJ. U probanda číslo 1 byl energetický výdej nižší při prvním měření 

než při druhém.  

 

 
 

Graf 4 Hodnoty minutového energetického výdeje  a celkového energetického výdeje  u probanda 1 

6.5.2 Proband 2 

U probanda číslo 2 činil rozdíl celkového energetického výdeje mezi prvním 

měřením uskutečněného pouze se sedacím úvazkem s hodnotou 174,975 kJ a 

druhým měřením, při použití kombinovaného úvazku s hodnotou 163,438 kJ 

celkem 11,53 kJ. Minutový výdej činil při prvním měření 38,038  kJ, při druhém pak 

35,53 kJ. Rozdíl byl tedy 2,508 kJ. U probanda číslo 2 byl energetický výdej vyšší 

při prvním měření než při druhém. 

 
 

Graf 5 Hodnoty minutového energetického výdeje  a celkového energetického výdeje  u probanda 2 
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6.5.3 Proband 3 

U probanda číslo 3 činil rozdíl celkového energetického výdeje mezi prvním 

měřením uskutečněného pouze se sedacím úvazkem s hodnotou 167,284 kJ a 

druhým měřením v kombinovaném úvazku s hodnotou 175,936 kJ celkem 8,653 kJ. 

Minutový výdej činil při prvním měření 36,37 kJ, při druhém pak 38,25 kJ. Rozdíl 

byl tedy 1,88 kJ. U probanda číslo 3 byl energetický výdej nižší při prvním měření 

než při druhém.  

 
 

Graf 6 Hodnoty minutového energetického výdeje  a celkového energetického výdeje  u probanda 3 

 

6.5.4 Proband 4 

U probanda číslo 4 činil rozdíl celkového energetického výdeje mezi prvním 

měřením uskutečněného pouze se sedacím úvazkem s hodnotou 244,196 kJ a 

druhým měřením za použití kombinovaného úvazku s hodnotou 279,767 kJ celkem 

35,57 kJ. Minutový výdej činil při prvním měření 53,08 kJ, při druhém pak 60,819 

kJ. Rozdíl byl tedy 7,73 kJ. U probanda číslo 4 byl energetický výdej nižší při 

prvním měření než při druhém.  

 

 
 

Graf 7 Hodnoty minutového energetického výdeje  a celkového energetického výdeje u probanda 4 
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6.5.5 Proband 5 

U probanda číslo 5 činil rozdíl celkového energetického výdeje mezi prvním 

měřením uskutečněného se sedacím úvazkem s hodnotou 204,778 kJ a druhým 

měřením při použití kombinovaného úvazku s hodnotou 200,933 kJ celkem 3,846 

kJ. Minutový výdej činil při prvním měření 44,517 kJ, při druhém pak 43,681 kJ. 

Rozdíl byl tedy 0,836 kJ. U probanda číslo 5 byl energetický výdej vyšší při prvním 

měření než při druhém.  

 

 
 

Graf 8 Hodnoty minutového energetického výdeje  a celkového energetického výdeje  u probanda 5 



45 

 

7 Diskuze 

V této části bakalářské práce se pokusíme sumarizovat a zobecnit data, které 

jsme získali pomocí kontrolního experimentu a následně je podrobili analýze a 

statistickému vyhodnocení.  

Cílem práce bylo porovnání energetických výdejů při jednolanové technice, 

výstupu po laně s patnácti kilogramovou zátěží při navázání do sedacího 

horolezeckého úvazku a při navázání do sedacího horolezeckého úvazku 

v kombinaci s prsním úvazkem.  

Výzkum byl proveden výběrem pěti studentů Vojenského oboru Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a zároveň příslušníků AČR.  

Výstupem tohoto testu bylo porovnání energetických výdejů při výstupu se  

sedacím úvazkem a se sedacím úvazkem v kombinaci s prsním úvazkem. Po 

kontrolním měření jsme data, sesbíraná pomocí přístroje CORTEX 

METALYZER®, vyhodnotili pomocí metody zvané nepřímá kalorimetrie. 

Výsledné energetické výdeje jsme statisticky porovnali pomocí párového T - testu a 

současně jsme provedli kvalitativní analýzu.  

Při pilotních měřeních jsme zjišťovali vhodnou hmotnost nesené zátěže. Při 

zátěži nižší než 15 kg lezec nepociťoval dostatečný odpor a výstup prováděl téměř 

bez jakéhokoliv omezení. Při testovacím výstupu se zátěží 20 kg byl výstup velmi 

komplikovaný a lezci činilo velké problémy udržet se ve vzpřímené poloze a 

provádět výstup, zejména při použití pouze bederního sedacího úvazku. Na základě 

pilotních měření bylo zjištěno, že 15kg zátěž, která je nesena na zádech, je zřejmě 

hraniční zátěž při provádění technicky správného a bezpečně provedeného výstupu 

po laně. V případě, že by hmotnost zátěže byla vyšší, bylo by zřejmě výhodnější a 

energeticky méně náročné použít jinou techniku k přemístění požadované zátěže 

např. vytahování. 

Statistickou významnost jsme u měření zachytili na hladině 5%, což znamená, 

že test pracuje s 95% spolehlivostí. Hodnota α = 0,535, tudíž je statisticky 

nevýznamná (viz tabulka 2). Na základě výsledků zamítáme tedy alternativní 

hypotézu (H1 : μ1 > μ2) „Energetický výdej se při výstupu po laně se sedacím 

úvazkem liší.“ A přijímáme nulovou hypotézu (H0 : μ1 = μ2) „Energetický výdej se 

při výstupu po laně se sedacím úvazkem neliší.“ 
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Proband 1 dosáhl nejmenšího rozdílu v energetickém výdeji při obou dvou 

měřeních, celkové hodnoty byly průměrné ve vztahu k výsledkům ostatních 

probandů. Tento trend lze po detailním prozkoumání sportovní anamnézy a po 

rozhovoru odůvodnit nijak výraznou specifickou trénovaností v oblasti lezení, 

nicméně poměrně dobrou úrovní posturálního svalstva způsobenou pravděpodobně 

tréninkem úpolů.  

U probanda 2 jsme zpozorovali poměrně nízký celkový energetický výdej, 

avšak druhý nejvyšší rozdíl hodnot při prvním a druhém výstupu a vyšší hodnoty 

při výstupu se sedacím úvazkem. V případě prvního jevu lze po prostudování 

anamnézy usuzovat na vysokou úroveň specifické trénovanosti v oblasti lezení. 

V případě druhého a třetího poukažme na to, že respondent se mimo lezení věnuje 

především aerobní činnosti, a silově vytrvalostní úroveň a úroveň posturálního 

svalstva není na tak velké úrovni jako u respondenta číslo 1 a 3.  

V případě probanda 3 je celkový energetický výdej nejnižší. Tento fakt 

přisuzujeme nejvyšší trénovanosti v oblasti sportovního lezení a tudíž vysokou 

úrovní specifických motorických dovedností. Rozdíl hodnot obou měření byl třetí 

nejnižší, což může být způsobeno předchozím tréninkem JUDA a vysokou úrovní 

silových schopností.  

Proband 4 byl, i přes dřívější vysokou úroveň trénovanosti, poslední rok 

sužován zdravotními problémy, což pravděpodobně vedlo k neúplnému obnovení 

energetických zdrojů po prvním měření, při němž byl výstup po laně prováděn 

pouze v sedacím úvazku. Tento aspekt pravděpodobně vedl k tomu, že energetický 

výdej i rozdíl mezi prvním a druhým výstupem byl nejvyšší a výstup po laně při 

druhém měření za použití kombinovaného úvazku byl pro tohoto probanda 

náročnější. 

Proband 5 dosahoval průměrných hodnot energetického výdeje, což lze i přes 

nedostatečnou trénovanost specifické lezecké přípravy přisuzovat vysoké úrovni 

kondičních schopností a to především v druhém nejnižším rozdílu mezi prvním a 

druhým výstupem. Energetický výdej byl vyšší v případě výstupu pouze se sedacím 

úvazkem. 

Dále je nutno podotknout, že vyšší energetický výdej při výstupu pouze se 

sedacím úvazkem byl zpozorován pouze u probandů 2 a 5. Z porovnání sportovních 
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anamnéz lze vyvodit, že se oba majoritně mimo lezení věnují aerobním aktivitám. 

Ostatní tři respondenti se věnují mimo lezení především aerobně – anaerobním 

činnostem. Z naměřených výsledků podrobených kvalitativní analýze tedy vyplývá, 

že silově vytrvalostní aktivity mohou mít větší pozitivní vliv na snížení 

energetického výdeje u výstupu po laně než čistě vytrvalostní aktivity. Dále lze 

usuzovat, že díky aktivitám podporující vysokou úroveň posturálního svalstva lze  

dosáhnout snížení energetického výdeje při výstupu po laně s navázáním do 

sedacího úvazku.  

Je však potřeba také podotknout, že zvolená šesti minutová pauza mezi 

jednotlivými výstupy mohla být pro některé probandy nedostačující vzhledem 

k možnému neúplnému obnovení úrovně energetických zdrojů. Tento fakt, společně 

s malým počtem probandů, mohl ovlivnit výsledky zkoumání.  

Na základě výsledků měření, provedené kvalitativní analýzy a statistického 

zpracování naměřených hodnot pomocí t-testu tedy nepřijímáme stanovenou 

hypotézu a musíme konstatovat, že energetická náročnost při výstupu po laně se 

zátěží při navázání do bederního lezeckého úvazku ve srovnání s energetickou 

náročností výstupu po laně se zátěží při navázání do bederního lezeckého úvazku 

v kombinaci s prsním úvazkem se neliší.  
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8 Závěr 

Z údajů naměřených na pěti respondentech z Fakulty tělesné výchovy a sportu 

UK a statisticky vyhodnocených lze stanovit následující závěry.  

Na základě naměřených dat a následně provedeného t-testu nebyl zjištěn 

vypovídající rozdíl mezi hodnotami při výstupu se sedacím úvazkem a se sedacím 

úvazkem v kombinaci s prsním úvazkem. Po provedené kvalitativní analýze byl 

však zjištěn možný vztah mezi preferovanými sportovními aktivitami a výsledky 

měření, kdy osoby provozující aerobní aktivity dosáhly nižších hodnot 

energetického výdeje při výstupu po laně u druhého měření, tzn. výstupu po laně se 

zátěží při použití navázání do kombinovaného úvazku, zatímco osoby věnující se 

aerobně-anaerobním aktivitám prokázaly nižší energetický výdej u prvního měření, 

tzn. výstupu po laně se zátěží při navázání pouze do sedacího úvazku.  

Omezení studie shledáváme především v nízkém počtu respondentů 

účastnících se experimentu. Nelze tedy výsledky zcela zobecňovat. Druhým 

omezením by mohla být zvolená doba pauzy, kdy šesti minutová pauza nemusela 

být dostačující k 100% obnově úrovně energetických zdrojů. V důsledku tohoto 

jevu u některých respondentů nemuselo dojít k úplnému návratu původních hodnot 

energetických zdrojů a odstranění únavy, čímž mohly být výsledky měření 

ovlivněny. 

Pro objektivní posouzení možného vlivu různých způsobů navázání na lano  

při výstupech po laně se zátěží by bylo vhodné pokračovat ve výzkumu s vyšším 

počtem probandů a s delšími pauzami mezi jednotlivými měřeními tak,  aby byly 

eliminovány možné známky únavy a aby došlo k úplnému obnovení energetických 

zdrojů.  
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Příloha č. 1 Použitý materiál 

Obr. 1 Statické lano Singing Rock 

 

Obr. 2 Tlumok pro průzkumníky 20l, SPM Liberec 
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Obr. 3 Sedací úvazek, Singing Rock 

 

 Obr. 4 Prsní úvazek, Singing Rock Bobingo 
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Obr. 5  Reep šňůra (5mm) 
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 Obr. 6 Svěra pro výstup na laně DUCK, Kong 
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 Obr. 7 Sporttester Polar SX800 

 

 Obr. 8 Přístroj CORTEX METALYZER®  

 

 


